Coronaprotocol De Dunckers (d.d. 18 november)
De club hanteert de richtlijnen van NOC*NSF (klik voor de pdf) en van de Nederlandse Basketbalbond NBB.
Hierin staat een aantal punten centraal:
• Gebruik gezond verstand
• Bij klachten thuisblijven én testen
• Vermijd drukte
• Houd je aan de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels
• Volg de instructies van de beheerders, zaalwachten, coronacoördinatoren, teammanagers en
barpersoneel altijd op in het belang van onze gezondheid en veiligheid
• Het naleven van de regels is een verantwoordelijkheid van ons allemaal – houd je aan de regels en
help anderen zich aan de regels te houden!
Bij aankomst in de Dudok Arena houden alle spelers, staff en bezoekers zich altijd aan de geldende
coronaregels van de locatie en dit protocol van de Dunckers.
Geen publiek bij trainingen en wedstrijden van de Dunckers
Publiek is bij trainingen en wedstrijden van de Dunckers niet welkom. We vragen alle vrijwilligers van de
Dunckers publiek bij wedstrijden en trainingen vriendelijk weg te sturen.
Voor ouders van kinderen t/m 17 jaar die rijden naar een uitwedstrijd bij de Dunckers geldt dat ze als
teambegeleiding beschouwd worden en niet als toeschouwers. Zij mogen dus in de hal aanwezig zijn en
hebben een vaste zitplaats. Bezoekende verenigingen wordt gevraagd het aantal ouders die rijden voor hun
jeugdteams tot een minimum te beperken. Zie ook verderop bij ‘Thuiswedstrijden de Dunckers (overige
maatregelen)’. Deze uitzondering geldt niet voor ouders die kinderen brengen naar een thuiswedstrijd van
de Dunckers.
Corona Toegangsbewijs (CTB) en gezondheidscheck
Iedereen die 18 jaar of ouder is en gebruik maakt van de kantine, tribune, kleedkamers, toiletten en
de zaal, moet beschikken over een geldig Corona Toegangsbewijs (CTB) in combinatie met een geldig
ID bewijs
Kinderen tot en met 17 jaar, vrijwilligers en medewerkers die functioneel aanwezig moeten zijn, zijn
uitgezonderd van deze regel. Denk hierbij aan trainers, coaches, tafelaars, scheidsrechters en het
bestuur
Ouders die rijden naar een uitwedstrijd, dienen een geldig CTB te kunnen tonen bij binnenkomst van
een sporthal
Het bestuur, de trainer/coaches en vrijwilligers kunnen om een CTB vragen
Trainingen in ALC (overige maatregelen)
Spelers en staff desinfecteren hun handen.
Publiek in de zaal tijdens trainingen is niet toegestaan.
We vragen trainers/coaches van de Dunckersteams publiek bij trainingen vriendelijk weg te sturen.
Thuiswedstrijden de Dunckers (overige maatregelen)
Spelers en staff desinfecteren hun handen bij entree Dudok Arena.
Publiek is tijdens wedstrijden niet toegestaan.
Spelers mogen de kleedkamers en douches gebruiken. Blijf wel alsjeblieft zo kort mogelijk in de
kleedkamers.
Staff (trainer, coach) hoort bij het team en is dus geen publiek.

Voor ouders van kinderen t/m 17 jaar die rijden naar een uitwedstrijd bij de Dunckers geldt dat ze als
teambegeleiding beschouwd worden en niet als toeschouwers. Zij mogen dus in de hal aanwezig zijn en
hebben een vaste zitplaats. Bezoekende verenigingen wordt gevraagd het aantal ouders die rijden voor hun
jeugdteams tot een minimum te beperken.
We vragen trainers/coaches van de Dunckers teams publiek bij wedstrijden vriendelijk weg te sturen.
Bezoek aan de sportkantine in Dudok Arena
Je bent van harte welkom de sportkantine, als je beschikt over een geldig CTB.
Voor spelers, staff én publiek geldt: beperk lange kantinebezoeken.
Uitwedstrijden de Dunckers (overige maatregelen)
Ouders van jeugdteams met kinderen t/m 17 jaar mogen rijden naar een uitwedstrijd van de Dunckers. Deze
ouders gelden als teambegeleiding en mogen dus in de hal bij de uitwedstrijd aanwezig zijn. Deze
uitzondering geldt niet voor ouders die kinderen brengen naar een thuiswedstrijd van de Dunckers.
Trainers/coaches van de Dunckers teams wordt gevraagd om het rijden naar uitwedstrijden goed af te
stemmen binnen een team, zodat het aantal rijdende ouders tot een minimum wordt beperkt.
Het is niet verplicht om een mondkapje in de auto te dragen. Wanneer een bestuurder van een auto wil dat
iedereen die meerijdt wél een mondkapje draagt, moeten de passagiers zich daaraan houden. Beperk, als
dat kan, het aantal passagiers per auto.
Trainers/coaches van de Dunckersteams controleren voorafgaand aan een uitwedstrijd op de website van de
tegenstander en/of in de Sportlink app welke coronaregels van toepassing zijn bij betreffende vereniging en
sporthal. Teams moeten zich ervan bewust zijn dat spelers en publiek bij uitwedstrijden moeten beschikken
over een geldig CTB.
Wat te doen bij een positief geteste speler binnen een team bij de Dunckers?
Dit dient te worden gemeld bij de trainer/coach van het desbetreffende team. In overleg met het bestuur en
met de dan geldende regels als basis worden vervolgstappen geadviseerd. Hierbij wordt rekening gehouden
met de AVG. Verder dienen onderstaande richtlijnen gevolgd te worden:
Als een sporter positief getest wordt op het coronavirus, dan gelden de op dat moment geldende
richtlijnen vanuit de overheid.
De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Door de GGD wordt bepaald welke richtlijnen er
gelden voor de medesporters
Wanneer men het advies krijgt om in quarantaine te gaan, is het dringende advies dat de sporter(s)
zich daaraan houdt en doet hij/zij in die periode niet mee met trainingen/wedstrijden.
Tot slot…
Het naleven van de regels is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Houd je aan de regels en help
anderen zich aan de regels te houden! Alleen samen krijgen we corona onder controle.
De laatste informatie is altijd te vinden op www.dedunckers.nl/corona. Mocht je vragen of suggesties
hebben, neem dan contact op met het bestuur (bestuur@dedunckers.nl).

